Uznesenie VZ KBT 20.10.20145
Valné zhromaždenie KBT na svojom zasadnutí 20. októbra 2015 v Bratislave
a) schválilo:
1. program VZ KBT
2. správu o činnosti KBT od posledného VZ KBT v roku 2014 prednesenú podpredsedom
Jindrom Racekom
3. správy o činnosti sekcií a komisií KBT (pešej turistiky, turistiky so psom, vysokohorskej
turistiky, vodnej turistiky, komisie značenia, klasifikácie) od posledného VZ KBT v roku 2014
prednesenú predsedami sekcií a komisií
4. správu o hospodárení KBT za rok 2014 prednesenú hospodárkou KBT Ing. Zuzanou
Jendželovskou
5. adresu pre zasielanie pošty KBT na adresu Zuzany Jendželovskej
6. správu revíznej komisie KBT za rok 2014 prednesenú predsedníčkou RK Helenou Olajcovou
a opravu zápisnice RK za rok 2013
7. správu mandátovej komisie VZ KBT prednesenú predsedom MK Jánom Puncochářom

b) uložilo VV KBT:
1. zaoberať sa pripomienkami z diskusie VZ prednesenými účastníkmi VZ a zapracovať ich do
programu VV KBT
2. zasielať pravidelne zápisnice zo zasadnutí VV KBT predsedom klubov a odborov KBT
3. zaoberať sa patronátom nad turistickými značkovanými trasami
4. VV KBT zistí akým spôsobom sa rieši poistné plnenie s poisťovňou UNION
e) uložilo klubom a odborom KBT:
1. informovať VV KBT o termínoch výročných členských schôdzí klubov a odborov KBT
2. informovať a zasielať celoročný plán aktivít klubov a odborov KBT poštou alebo e-mailom
VV KBT
3. pravidelne zasielať na VV KBT hlásenia odborov KST do 31.1. kalendárneho roka
4. prednostne posielať platby na účet KBT v Slovenskej sporiteľni priamym vkladom alebo
prevodom
5. uprednostňovať e-mailovú komunikáciu pri zasielaní materiálov VV KBT
6. kluby overia medzi členmi záujem o prácu vo VV KBT
7. kluby vo svojej požiadavke na zverejnenie akcií v kalendári KST uviedli kontakt (telefón,
email)
8. v roku 2016 bude výmena preukazov KST. Kluby zabezpečia korektné prečíslovanie
preukazov.
V Bratislave 20.10.2014.
Návrhová komisia:
Miloslav Kubla, predseda
Vladimír Senčák, člen
Martin Hojzák, člen

